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RA.RE 
privind modificarea HCL 113/29.08.2013 si HCL 114/29.08.2013 cu privire La 

achizitia a doua autovehicule noi prin Programul de stimulare a Innoirii Parcului auto 
national 2013 

Consiliul Local oraului Comanefli, judetul Bacãu Intrunit In edinã ordinará in 
data de 26.11.2013; 
Avdnd in vedere: 
- Raportul de specialitate nr.53016/25.1 1.20 13 al Biroului Tehnic din cadrul aparatului de 
specialitate a! Primarului oraului Comãne$i prin care se propune modificarea HCL 
113/29.08.2013 si HCL 114/29.08.2013 cu privire la achizitia a doua autovehicule noi prin 
Programul de stimulare a Innoirii Parcului auto national  2013 
- Expunerea de motive a Primarului oraului Comanefli; 

- Avizele favorabile ale comisulor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comäneti; 
In conform itate cuprevederile: 
- O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari §i completari prin 
Legea nr.105/200, cu modificarile i completârile ulterioare; 

- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completärile ulterioare 
- Ordinul Ministerului Mediului §i Schimbärilor Climatice nr.1239/2013 pentru aprobarea 

Ghidului de flnançare a Programului de stimulare a Iimoirii Parcului auto national 2013; 
In temelul art.36 alin.(2) lit.b i lit.c, coroborat cu prevederile art.45 aim.! din 

Legea administraliel publice locale nr.215/2001, republicatã, cu modificãrile i 
completarile ulterioare, adoptã urmãtoarea 

RARE 
Art.!. Consiliul Local Comaneti aproba modificarea art.1 din HCL 113/29.08.2013 

care va avea urmatorul continut: 
,,Consiliul Local Comàneti aprobà participarea Oraului Comaneti la Programul de 

stimulare a Innoirii Parcului auto national din 2013, In vederea achizi;ionarii unui 
autovehicul nou marca Dacia LODGY LAUREATE 1,5 110 5L". 

Art.2. Consiliul Local Comaneti aprobà modificarea art.1 din HCL 114/29.08.2013 
care va avea urmatorul continut: 

,,Consiliul Local Comàneti aprobä participarea Orau1ui Comäneti la Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national  din 2013, In vederea achizi;ionarii unui 
autovehicul nou marca RENAULT KANGOO EXPRES. 
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„Consiliul Local Comane$i aprobA participarea Oraului ComAneti la Programul de 
stimulare a Innoirii Parcului auto national din 2013, In vederea achizitionarii unui 
autovehicul nou marca RENAULT KANGOO EXPRES. 

Art.3. Consiliul Local Comaneti aprobA modificarea art.4 din HCL 113/29.08.2013 
care va avea urmatorul continut: 

,,Se aproba plata de la bugetul local al oraului Comaneti, rectificat pe 2013 (semestrul 
II 2013) a sumei de 63.000 Id, care reprezintä diferenta dintre pretul  autovehiculului nou ce se 
va achizitiona i valoarea voucherului ce se va obtine prin Programul de stimulare a Innoirii 
Parcului auto national  pentru anul 2013”. 

Art.4. Consiliul Local Comaneti aproba modificarea art.4 din HCL 114/29.08.2013 
care va avea urmatorul continut: 

,,Se aproba plata de la bugetul local al orau1ui Comaneti, rectificat pe 2013 (semestrul 
II 2013) a sumei de 72.000 Id, care reprezintA diferenta dintre pretul  autovehiculului nou ce se 
va achizi;iona i valoarea voucherului ce se va obçine prin Programul de stimulare a Innoirii 
Parcului auto national  pentru anul 2013". 

Art.5. Celelalte articole din HCL 113/29.08.2013 si din HCL 114/29.08.2013 raman 
neschimbate. 

Art.6. Prezenta hotarâre se comunicä Institutiei Prefectului Judeçului Bacau, Primarului 
oraului Comane$i, Directiei Economice, compartimentulul achizitli, contabilitate i 
compartimentelor interesate din cadrul Oraului Comaneti - UAT, pentru ducere la 
Indeplinire. 
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